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Województwo zielonogórskie 
370 miasto Babimost i gmina Babimost Babimost Babimost 
371 miasto Bytpm Odrzański i gmina Bytom Odrzański Bytom Odrzański Bytom Odrzański 
372 miasto Cybinka i gmina Cybinka Cybinka Cybinka 
373 miasto Czerwieńsk i gmina Czerwieńsk Czerwieńsk Czerwieńsk 
374 miasto Iłowa i gmina Iłowa Iłowa Iłowa 
375 miasto Jasień i gmina Jasień Jasień Jasień 
376 miasto Kargowa i gmina Kargowa Kargowa Kargowa 
377 miasto Kożuchów i gmina Kożuchów Kożuchów Kożuchów 
378 miasto Krosno Odrzańskie i gmina Krosno Odrzańs-

kie Krosno Odrzańskie Krosno Odrzańskie 
379 miasto Lubsko i gmina Lubsko Lubsko Lubsko 
380 miasto Małomice i gmina Małomice Małomice Małomice 
381 miasto Nowe Miasteczko i gmina Nowe Miasteczko Nowe Miasteczko Nowe Miasteczko 
382 miasto Nowogród Bobrzański i gmina Nowogród 

Bobrzański Nowogród Bobrzański Nowogród Bobrzański 
383 miasto Sława i gmina Sława Sława Sława 
384 miasto Sulechów i gmina Sulechów Sulechów Sulechów 
38t. miasto Szprotawa i gmina Szprotawa Szprotawa Szprotawa 
386 miasto Świebodzin i gmina $wiebodzin ~ .~" $wiebodzin $wiebodzin 
387 miasto Wolsztyn i gmina Wolsztyn Wolsztyn Wolsztyn 
388 miasto Zbąszynek i gmina Zbąszynek Zbąszynek Zbąszynek 
389 miasto Zbąszyń i gmina Zbąszyń Zbąszyń Zbąszyń 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 23 września 1991 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 9 dekretu z dnia 28 
październ ika 1947 r. o ubezpieczeniu rodzinnym (Dz. U. Nr 
66. poz. 414. z 1950 r. Nr 20. poz. 170 i Nr 36, poz. 333 oraz 
z 1989 r. Nr 35, poz. 192), art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 
1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 
rodzin (Dz. U. Nr 40. poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i 270, 
z 1986 r. Nr 1, poz. 1, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192 oraz 
z1990 r.Nr10, poz.58i61,Nr36,poz.206, Nr66,poz. 390 
i Nr 87, poz. 506), art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. 
- Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 i Nr 25, poz. 
187, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1986 r. Nr 42,. poz. 202 
i z 1990 r. Nr 36, poz. 206), art. 11 dekretu z dnia 4 marca 
1976 r. o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych 
spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich 
rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr27, poz. 135,z 1989 r. N.r35, poz. 19.0 
i z 1990 r. Nr 36, poz. 206), art. 12 ustawy z dnia 19 grudnia 
1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę 
na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie 
umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. z 1983 r. Nr 31, 
poz. 146, z 1989 r. Nr 32, poz. 169 i Nr 35, poz. 190 oraz 
z 1990 r. Nr 36. poz. 206) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 
1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących 
działalność gospodarcz.ą oraz ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. Nr 46, 
poz. 250 i z 1990 r. Nr 36. poz. 206) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzen i u Ministra Pracy i Polityki ~ocjal
nej z dnia 10 kwietnia 1989 r. w sprawie z~siłków rodZinnych 
i pi elęgnacyjnych (Dz. U. Nr 23, poz. 1251 z 1990 r. Nr 2. poz. 
13) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 4: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1) do ukończen ia 16 lat życia, a jeżeli kształci się 

w szkole lub na kursie kwalifikacyjnym przy
sposobienia bądź doskonalenia zawodowego 
trwającym co najmniej 3 miesiące - do czasu 
ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 20 lat życia," 

b) ust. 3 skreśla się; 

2) w § 6: 
a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4) osiągające dochody w kwocie równej lub wy
ższej n iż 25% przeciętnego miesięcznego wyna
grodzenia z poprzedniego kwartału, ogłoszone
go dla celów emerytalnych," 

b) w ust. 3 pkt 2 skreśla się; 

3) w § 8: 
. a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) osiągającego dochody w kwocie równej lub 
wyższej niż 25% przeciętnego miesięcznego wy
nagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłoszo
nego dla celów emerytalnych.", 

b) ust. 2 skreśla się; 
4) w § 9 ust. 2 skreśla się; 

5) § 10 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 10. 1. Począwszy od trzeciego miesiąca kalendarzo

wego każdego kwartału zasiłek rodzinny przy
sługuje miesięcznie, z zastrzeżen iem ust. 2, 
w wysokości: 
1) na jedno dziecko - 4%, 
2) na dwoje dzieci - 12%, 
3) na trzecie i każde następne dziecko - 12%, 
4) na małżonka - 8% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
z poprzedniego kwartału, ogłoszonego dla 
celów emerytalnych. 
Stawkę zasiłku rodzinn(,-go przypadającą do wy
płaty zaokrąg la się do pełnego tysiąca w górę. 

2. Stawkę zasiłku rodzinnego zwiększa się 
o kwotę określoną w ust. 1 pkt 1 na każde 
dziecko. na które przysługuje zasiłek piełęg 
na\!yjny. 

3. Stawki zas iłk u rodzinnego ustalone w myśl 
ust. 1 i 2 nie ulegają zmianie w przypadku 
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obniżenia się przeciętnego miesięcznego.wyna
grodzenia w kwartale poprzedzającym w sto
sunku do wynagrodzenia stanowiącego pod
stawę ostatniego ustalenia wysokości zasiłku."; 

6) § 11 i § 12 skreśla się; 

7) w § 13 w ust. 3 wyrazy ,,25 lat życia" zastępuje się 
wyrazami ,,20 lat życia": 

8) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Zasiłek rodzinny wypłaca się za każdy miesiąc kalen

darzowy, w którym pracownikowi przysługuje wy
nagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecz
nego w razie choroby i macierzyństwa za okres co 
najmniej 15 dni."; 

9) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Uprawnienia pracowników do zasiłków rodzinnych 

ustalają oraz zasiłki te wypłacają: 
1) zakłady pracy, które nie zgłaszają imiennie pra

cowników do ubezpieczenia społecznego w od
dziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a tak
że inne zakłady pracy, jeżeli zostaną do tego 
upoważnione przez oddział Zakładu Ubezpie
czeń Społecznych, 

2) oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
-'- w pozostałych wypadkach."; 

10) w § 24 w ust. 1 wyrazy "do dnia 15" zastępuje się 
wyrazami "do dnia 25"; 

11) w § 32: 
a) w pkt 2 lit. d) otrzymuje brzmien ie: 

"d) działalności gospodarczej lub współpracy przy 
prowadzeniu takiej działalności - nie niższe niż 
deklarowana podstawa w ymiaru składki na 
ubezpieczenie społeczne," 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3) zasiłki z ubezpieczenia społecznego IN razie 

choroby i macierzyństwa , z wyjątkiem zasiłku 
porodowego i pogrzebowego," 

c) dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 
,,11) odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wy-

powiedzenia umowy o pracę,"; . 

12) § 35 i 36 skreśla się. 

§ 2. Zasiłki rodzinne za listopad 1991 r. wypłaca się 
w wysokościach, o których mowa w § 10 ust. 1 i 2 roz
porządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu ustalonym 
niniejszym rozporządzeniem, obliczonych od przec iętnego 
miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego dla celów emery
talnych z drugiego kwartału 1991 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życ ie z dniem 1 lis
topada 1991 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: M. Boni 

399 
UCHWAŁA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

z dnia 25 września 1991 r. 

w sprawie wykładni art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. 

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie: 

przewodniczący: M. Tyczka - prezes Trybunału Kon
stytucyjnego, 

sędziowie Trybunału Konstytucyjnego: C. Bakalarski, T. 
Dybowski, K. Działocha (sprawozdawca), A. Filcek, H. 
Groszyk, M. Łabor-Soroka, W. Łączkowski (sprawozdawca), 
L. Łukaszuk, R. Orzechowski, A. Zoli 

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 25 września 1991 r. 
w trybie art. 11 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. 
o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 22, poz. 98, z 1987 r. 
Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178 i Nr 73, poz. 436, 
z 1990 r. Nr 3, poz. 16, Nr 6, poz. 35 i Nr 34, poz. 198 oraz 
z 1991 r. Nr 7, poz. 24 i Nr 83, poz. 371 ) wniosku Rzecznika 
Praw Obywatelskich o ustalenie powszechnie obowiązującej 
wykładni art. 17 ust. 3 ustawy z dn ia 26 styczn ia 1982 r. 
- Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 
i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 
132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 
34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423) poprzez: 

1) wskazanie kierunków postępowania prowadzących do 
ustalenia "szczególnie uzasadnionego wypadku" w ro
zumieniu przepisu art. 17 ust. 3 Karty Nauczyciela, 

.') wyjaśnienie, czy brak w decyzji odwołującej nauczyciela 
z funkcji kierowniczej w szkole podczas roku szkolnego 
konkretnych zarzutów w zakresie niemożności wykony
wania przezeń funkcji kierowniczej bądź niewysłuchanie 
nauczyciela przed podjęciem decyzji o odwolaniu lub 
też niepowiadomienie wlaściwej organizacji związ-

kowej o zamiarze odwołania - są uchybieniami, które 
same przez się nie podważają merytorycznej zasadności 
aktu odwołania, czy też są wadami dotyczącymi mini
mum rzetelnej procedury, uchybiającymi standardom 
demokratycznego państwa prawnego i powodującymi 
nielegalność odwołania, 

u sta I i ł: 

odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej w szkole, 
dokonane w szczególnie uzasadnionych wypadkach w cza 
sie roku szkolnego na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, 
Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, 
z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 
192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206 i Nr 
72, poz. 423) - powinno być poprzedzone wysłuchaniem 
zainteresowanego oraz zapoznaniem się z opin ią właściwego 
związku zawodowego, a sama decyzja powinna zawierać 
pisemne uzasadnienie faktyczne i prawne. Są to wymogi 
formalne, których brak nie powoduje jednak sam· przez się 
nieważności decyzji, jeżeli istniała materiaJnoprawna prze
słanka odwolania nauczyciela z funkcji kierowniczej w czasie 
roku szkolnego. 

Przewodniczący: M. Tyczka 
Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

Sędziowie: C. Bakalarski, T. Dybowski, K. Dzialocha, A. 
Filcek, H. Groszyk, M . Łabor-Soroka, W. ł.ączkowski, L. 
Łukaszuk, R. Orzechowsh A. Zoli 
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